Водоснабдяване и канализация в ликвидация”ЕООД – в ликвидация
гр.Пазарджик ул.Втори януари “ N 6
тел.034/44 43 40 факс 44 40 23
ЕИК BG 822106665; vik.pazardjik@abv.bg

Утвърдил: ……………….чл.4 от ЗЗЛД
Ликвидатор /инж.Атанас Узунов/

ПРОТОКОЛ
На 07.04.2017 год., от 14.00 часа, залата на ІV-ти етаж в сградата на ЦУ на „В и К- в
ликвидация” – ЕООД гр.Пазарджик, започна работа комисия, назначена със Заповед № 079
/ 06.04.2017 год. в състав:
Председател:
Членове:

1. инж. Димитър Мишев
2. Дафинка Семерджиева
3. Димитър Вацев
4. Петър Георгиев
5. инж.Румяна Шанова

-

Р-л отдел ПТО
Юрист;
Р-л „ФО”;
Спец. ”ВиК”отдел ПТО
Експерт ОП;

със задача: Да разгледа, провери за съответствие предложенията на участниците с
изискванията на възложителя, оцени и класира постъпилите оферти, получени на
основание чл.187 ал.1 от ЗОП - публикувана обява № 04/0476 / 23.03.2017г. в профила на
купувача и подадена информация в АОП под № 9062610 за избор на фирма за: „Доставка
на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”, при
спазване изискванията към съдържанието на публикуваната документация.
В дадения от Възложителя срок, бе представена една оферта.
№ по
ред
1.

Участник
"Мултиком" ООД

Вх.№

час

0008 от 31.03.2017г. 13.40ч.

След удължаване на срока съгласно чл.188, ал.2 от ЗОП, чрез публикуване на
информация в АОП под № 9062950, друга оферта не бе представена.
Съгласно чл.188, ал.3 от ЗОП, Възложителят предприе действия за разглеждане и
оценяване на получената оферта.
На публичното заседание на комисията не присъства външен представител.

І. Комисията започна работа с попълване на декларации по чл.103 ал. 2 от ЗОП.
Председателят на комисията обяви заповедта за назначаване на комисията и
протокола по чл.48, ал. 6 от ППЗОП.
II. Председателят на комисията показа постъпилата оферта – в опаковка с
ненарушена цялост и надписана съгласно изискванията на чл.47, ал. 2 от ППЗОП, след
което пристъпи към отваряне на офертата и обяви ценовото предложение, а именно:
Обща единична цена на предлаганите изделия: 4 256,61 лв. без ДДС.
Така направеното ценово предложение отговаря на заложената прогнозна стойност
на поръчката – 70 000 лв.
III. Комисията продължи своята работа по разглеждане на предложението за
съответствие с изискванията на Възложителя.
Представени са изискваните от възложителя документи, в съответствие със законовите
разпоредби, а именно:
Мултиком ООД вх.№
008 от 31.03.2017 13.40ч.

оферта - приложени документи
1.Представяне на участника:
1.1. Списък на документите съдържащи се в офертата;

1.2. Образец № 1 - представяне на участника - от документацията (представя се в представен - с ЕИК,
оригинал), което включва: Посочване на единен идентификационен код по чл.адрес
23 от за кореспонденция,
Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща
лица представляващи
информация в съответствие със законодателството на държавата, в участникът
която
по учредителен
Участникът е установен, както и адрес, включително електронен,
акт,забанкови реквизити,
кореспонденция при провеждането на обществената поръчка.
ДДС регистрация, Булстат,

актуално състояние
2. Документи за доказване на съответствието с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя:
2.1. Образец № 2 - Декларация за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици - от документацията (представя се в оригинал).
2.2. Образец № 3 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – от
документацията (представя се в оригинал).
2.3. Образец № 3.1 - Декларация за обстоятелствата по 97, ал.5 от ППЗОП – от
документацията (представя се в оригинал).
2.4. Образец № 4 - Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП (липса на свързаност с друг
участник).
2.5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност по чл. 56 от
ЗОП, когато е приложимо;
2.6. Документи по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо;
2.9. Технически и професионални способности:

приложен
приложен
приложен
приложен
не приложим
не приложим

2.1. Списък на доставките или услугите, които са идентични с предмета на
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с приложен
доказателство за извършената доставка или услуга, за последните три години от удостоверения
датата на подаване на офертата – минимум една.
2.2. Сертификат за качество на предлаганите изделия;

приложен

2.3. Сертификат за съответствие на строителния продукт и декларация на
производителя за съответствие на качеството съгласно Наредбата за съществените
приложен
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти
(НСИСОССП) или еквивалент;
2.4. Сертификат / декларация за произход на изделията;

приложен

2.5. Сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрени системи за качество,
приложен
преведен на български език;
3. Техническо предложение, съдържащо:
3.1. Документ за упълномощаване когато лицето, което подава офертата, не е
не приложим
законният представител на Участника (оригинал или нотариално заверено копие);
3.2. Образец №5 - Предложение за изпълнение на поръчката, в което да е посочен
срок за изпълнение на поръчката – с деклариране на :

приложен

- Съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква в) от ППЗОП - съгласие с клаузите на приложения
проект на договора;
- Съгласно чл.39, ал.3, т.1, буква г) от ППЗОП - срока на валидност на офертата;
3.3. Документ, (декларация), че Участникът/Изпълнителят има техническите
възможности за осигуравяне на доставките - складова база, транспорт, като посочат декларация за
и дали са собствени или наети за срок не по – кратък от срока на действие на техническите
възможности, ,
договора за изпълнение на поръчката;
договор за наем
Предлаганите свързващи елементи да са от сив чугун и нелегирана стомана
с битумно покритие, за които да се представят:
3.4. Декларация, че предлаганите изделия, предмет на поръчката са от един
производител;
приложена
3.5. Санитарно разрешително от МЗ или хигиенна оценка за допустим контакт с
питейна вода;
приложено
3.6. Документи доказващи експлоатационните показатели и характеристиките на
предлаганите изделия от чугун и стомана, които ако са на чужд език задължително
се придружават с превод на български език;
3.7. Документ, че участника е производител или официален представител на
фирмата производител на предлаганите изделия за България със срок не по-малък
от срока на действие на договора за изпълнение на поръчката.
3.8. Документ за гаранционния срок на изделията – оригинал или заверено копие;

приложено

оторизационно писмо

гаранционна карта
3.9. Образец № 7 - Декларация по чл.102 от ЗОП (декларация за конфиденциалност
–подава се при необходимост).
не приложима
4. Ценово предложение: -Образец №6 - - Ценова оферта - единична цена за всяка
позиция без ДДС и обща цена ;
приложено

с

След разглеждане на представените документи, комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията на Възложителя, и представената оферта е в съответствие със
заложените критерии и условия.
Комисията пристъпи към разглеждане на предложението за изпълнение на
поръчката.
Участникът предлага:
- Срок за доставка след заявка: 5 /пет/работни/ дни;
- Гаранционен срок на предлаганите изделия: 1200 /хиляда и двеста/ месеца.
Декларира:

 Задължавам се да спазвам и приемам всички условия на възложителя,
посочени в документацията за участие, отнасящи се до изпълнението на поръчката, в
случай че същата ни бъде възложена.
 Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв
предлог данните и информацията за посочената поръчка.
 Декларирам, че сме съгласни и приемаме срокът за изпълнение на поръчката
да е максимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на сключване на договора или до
достигане на прогнозната стойност от 70 000 лева без ДДС, което събитие настъпи първо.
 Декларирам, че сме съгласни и приемаме клаузите в приложения Проект на
договор.
 Декларирам, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да е 90
(деветдесет) календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.
 Декларирам, че при изпълнението на поръчката няма да ползваме
подизпълнители:
Направеното предложение за изпълнение на поръчката съответства на
изискванията на Възложителя.
Комисията реши:
Представените от участникът документи, образци и декларации са в съответствие с
изискванията на възложителя и законовите разпоредби. Ценовото предложение и предложението за
изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на Възложителя.

Комисията предлага на Възложителя – Ликвидатора на “В и К – в ликвидация”
ЕООД гр. Пазарджик да сключи договор за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на свързващи елементи за водопроводи от етернит /АЦ/, чугун и стомана”
с:
„МУЛТИКОМ” ООД
Всички действия и решения се взеха с единодушие от комисията.
Комисията приключи своята работа в 15.45 часа на 07.04.2017 год.
Този протокол бе изготвен на 11.04.2017 год.
Комисията предаде протокола, заедно с цялата документация на Възложителя –
Ликвидатора на „В и К в ликвидация” - ЕООД гр.Пазарджик за утвърждаване съгласно чл.
97, ал.4 от ППЗОП.

Протокола да се изпрати до участника и да се публикува в профила на купувача.
К О М И С И Я:

Председател:

1. инж. Димитър Мишев

......................................... ЗЗЛД

Членове:

2. Дафинка Семерджиева

........................................... ЗЗЛД

3. Димитър Вацев

............................................ ЗЗЛД

4. Петър Георгиев

........................................... ЗЗЛД

5. инж. Румяна Шанова

........................................... ЗЗЛД

